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บรรทุก…ทั่วไทย
เศรษฐกิจก้าวไกลรุ่งเรือง

รถบรรทุกขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารถสิบล้ออยู่คู่กับสังคมไทย
มาช้านาน โดยทวีความส�ำคัญขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ก่อให้เกิดการสร้างทางหลวงและถนนหนทางมากมาย
ปัจจุบันไม่เพียงรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขนถ่ายสินค้าคราวละมากๆ รถบรรทุก
ขนาดกลางหรือเล็กลงมาก็มีบทบาทส�ำคัญไม่แพ้กันทั้งในภาคการเกษตร ภาค
อุตสาหกรรม และภาคบริการ เป็นส่วนหนึ่งของระบบซัพพลายเชนที่มีผลต่อการ
แข่งขันขององค์กรธุรกิจไทย โดยที่ผ่านมามีการพัฒนาในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีของหัวลากบรรทุก ตัวถังบรรทุก การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก ไปจน
ถึงระบบน�ำทางจีพเี อสทีต่ ดิ ตัง้ มากับตัวรถเพือ่ ก้าวทันความเปลีย่ นแปลงในทุกสมัย
กรุงศรี ทรัค โดยกรุงศรี ออโต้ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาธุรกิจ
รถบรรทุก ในฐานะผูส้ นับสนุนสินเชือ่ ให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไทยอีก
ทอดหนึ่ง และเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปครับ
ไพโรจน์ ชื่นครุฑ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ใหม่กับกรุงศรี ออโต้

“กรุงศรี ออโต้” ผู้น�ำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อ
ยานยนต์ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์
แคช” สินเชื่อรถบ้าน “กรุงศรี รถบ้าน” สินเชื่อรถใหม่
“กรุงศรี นิว คาร์” สินเชื่อรถเต็นท์ “กรุงศรี ยูสด์ คาร์”
สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ “กรุงศรี ทรัค” สินเชื่อซื้อรถยนต์ไว้
ใช้ในกิจการ “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” ซึ่งให้บริการโดย
กลุม่ งานธุรกิจสินเชือ่ ยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน) สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์”
สินเชื่อบิ๊ก ไบค์ “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์” สินเชื่อบิ๊ก ไบค์มือสอง
“กรุงศรี ยูสด์ บิ๊ก ไบค์” และสินเชื่อเพื่อผู้แทนจ�ำหน่าย
รถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” ซึ่งให้บริการโดย
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ�ำกัด (มหาชน)
ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้
พร้อมรับค�ำปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน ช่วยให้เรื่อง
เงินเป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขากรุงศรี ออโต้ ทั่วประเทศ รวม
ทั้งสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ ที่ท�ำการ
ไปรษณียไ์ ทยทีใ่ ห้บริการ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ 7-Eleven หรือ
ติดต่อ “กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์” โทร. 02-740-7400
กด 1 เพื่อรับบริการ “เดลิเวอรี่” พร้อมท�ำสัญญาถึงบ้าน
หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungsriauto.
com หรือ www.facebook.com/krungsriauto
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สานฝันการเรียนรู้สู่น้อง
ในโรงเรียนที่ห่างไกล
เมื่อการให้ไม่มีค�ำว่าสิ้นสุด กรุงศรี ออโต้ จึงจับมือกับ
ดีลเลอร์ในภูมภิ าคต่างๆ พร้อมอาสาสมัครจากครอบครัวกรุงศรี
ออโต้ ร่วมกันเดินหน้าโครงการ “สร้าง-ซ่อม-เสริม” ห้องสมุด
กรุงศรี ออโต้ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด อันเป็นพืน้ ฐาน
ด้านการศึกษาทีส่ ำ� คัญให้กบั น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนทีห่ า่ งไกล
โดยห้องสมุดแห่งที่ 1 ที่อาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ และดีลเลอร์
ได้ร่วมมือกันซ่อมเสริมเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อยู่ที่
โรงเรียนบ้านเสลา อ�ำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งไม่เพียง
แต่การสร้างคลังความรู้ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น อาสาสมัครแต่ละท่าน
ต่างก็เตรียมกิจกรรมเพือ่ สร้างรอยยิม้ และเสียงหัวเราะมามอบ
ให้กับเด็กๆ อีกด้วย

คุณเกริกเกียรติ ไตรบัญญัติกุล

บจก. เกริกไกร เอ็นเทอร์ไพรส์ จ. บุรีรัมย์

“ปกติที่บริษัทผมเองก็จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ท�ำบุญ
แบบนี้อยู่แล้ว พอมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้จากกรุงศรี ออโต้ ก็เลย
เข้าร่วมด้วยตลอด ท�ำฝายก็ไปมาแล้ว ส�ำหรับครั้งนี้ผมได้มอบ
ทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ เพราะผมเชื่อว่ายังมีนักเรียนไทยเก่ง
อีกหลายคนที่ขาดโอกาส ดังนั้นขอแค่มีคนสนับสนุนเด็กๆ
เหล่านี้ก็จะสามารถประสบความส�ำเร็จได้”

คุณสะก้าว ทิณวงษ์

คุณสมบัติ เงางาม

“ยินดีมากที่ทางกรุงศรี ออโต้ ชวนมาท�ำกิจกรรมในครั้งนี้
เราอยู่กับครอบครัวกรุงศรี ออโต้ มานานก็เลยรู้สึกเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกันอยูแ่ ล้ว เป็นเหมือนบ้านหลังทีส่ องก็วา่ ได้ ยิง่
ได้มาท�ำกิจกรรมร่วมกันก็เหมือนกับมาเชื่อมความสัมพันธ์ให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การมาท�ำบุญครั้งนี้ท�ำให้เด็กๆ ที่ห่างไกลได้มี
ห้องสมุดใช้ รวมทัง้ ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ ประทับใจทีส่ ดุ
ก็ตอนร่วมเล่นเกม ร่วมร�ำกับเด็กๆ ทุกคนน่ารักมาก”

“เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้กับทางกรุงศรี
ออโต้ นอกจากจะได้ไปพบปะกันแล้วก็ยงั เป็นเหมือนการได้รว่ ม
ท�ำบุญด้วย โดยทางผมก็ได้ไปช่วยบริจาคโทรทัศน์จอแอลอีดี
ให้ทางโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลน โดยส่วนตัว
ประทับใจความน่ารักของเด็กๆ พวกเขายิม้ แย้มแจ่มใสและดีใจ
ที่มีผู้ใหญ่จ�ำนวนหนึ่งเห็นความส�ำคัญของเขา”

เต็นท์สะก้าวเจริญยนต์ จ. บุรีรัมย์

หจก. สมบัติยนตรการสุรินทร์ จ. สุรินทร์
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ปรบมือรัวๆ ให้กับก้าวใหม่แห่งความส�ำเร็จของบริษัทจัดจ�ำหน่าย
รถมือสองที่ก�ำลังมาแรงในตอนนี้ แน่นอนจะเป็นใครไม่ได้นอกจาก
บจก. แพนด้า สปีด ซึ่งได้แกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่
28 เมษายน ที่ผ่านมา งานนี้ผู้อ�ำนวยการ BKK2 คุณชัยยุทธ
อธิมุติกุล และผู้จัดการสาขาบางนา คุณภูฤษฎ์ แอ่งสมบัติ น�ำทีม
กรุงศรี ยูสด์ คาร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณอาคม วัฒนากร
ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่งแพนด้า สปีด @ ขอให้เฮงๆ รวยๆ ค่ะ

ช่วงนี้ถือเป็นฤกษ์ดีที่มาพร้อมกับสายฝนโปรยปราย
ล่ า สุ ด เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤษภาคมที่ ผ ่ า นมา คุ ณ อาทิ ต ย์
คุปต์วัฒน์ แห่ง บจก. ฮีโน่สยามนคร ตัวแทนจ�ำหน่าย
รถบรรทุกฮีโน่ ได้เปิดตัวศูนย์จัดจ�ำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่
แห่งใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่สดใส
สไตล์ญี่ปุ่น คับคั่งไปด้วยลูกค้าคนส�ำคัญ รวมทั้งทีมงาน
ของกรุงศรี ออโต้ ทีต่ บเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อม
กล่าวอวยพรคุณอาทิตย์และทีมงาน ให้มีความส�ำเร็จใน
ยอดขายเกินเป้าหมาย และมีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงฝนจะตก ฟ้าจะร้อง แต่กองทัพกรุงศรี
ออโต้ ก็ยังไม่หยุดออกพบปะลูกค้า เช่นเดียวกับ
ทีมกรุงศรี ออโต้ สาขาอุบลราชธานี ทีเ่ ดินสายไป
เยีย่ มลูกค้าคนส�ำคัญ คุณอ้อยพร จึงวิวฒ
ั นาภรณ์
แห่ง บจก. โตโยต้าอ�ำนาจเจริญ ผู้จัดจ�ำหน่าย
โตโยต้ารายใหญ่ในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เมื่อต้น
เดือนเมษายนที่ผ่านมา
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เวทีเดอะ แมสก์ ซิงเกอร์ต้องหลบไป เวทีเดอะวอยซ์ยังต้องยอมให้กับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป “กรุงศรียิ้มรับสงกรานต์” ที่จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2560 ณ เต็นท์ซื้อขายรถมือสองโชคคูณโชค จังหวัดอุดรธานี ในงานนอกจากจะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย
พิเศษเอาใจลูกค้าแล้ว ผูบ้ ริหารคนสวย คุณหนู-ดารัตน์ จันทรสุวรรณ ยังได้จดั เวทีประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000
บาท งานนี้มีพันธมิตรอย่างกรุงศรี ออโต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน @ งานนี้ท�ำเอากรรมการ
เหงื่อตกไปตามๆ กัน เพราะแต่ละคนที่ร่วมประกวดล้วนเสียงดีการันตีระดับนักร้องไมค์ทองค�ำทั้งสิ้น

เทศกาลแห่งความสุขกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Krungsri
Motorcycle Trip “Grand Portugal” ที่ ท างกรุ ง ศรี
มอเตอร์ไซค์ ยกธงไกด์ทัวร์น�ำทีมผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ออกเดินทางท่องเทีย่ วชมความโรแมนติกของดินแดนคาบสมุทร
ไอบีเรีย ณ ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคมที่
ผ่านมา การเดินทางครัง้ นีน้ อกจากจะเต็มอิม่ ด้วยประสบการณ์
เดินทางที่แปลกใหม่แล้ว ยังปิดท้ายทริปด้วยความสนุกสนาน
ของปาร์ตี้ในบรรยากาศแสนอบอุ่นและเป็นกันเองแบบฉบับ
ครอบครัวกรุงศรี ออโต้
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กรุงศรี ออโต้ ร่วมต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวค�ำไพบูลย์
พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ คุณดิเรก ค�ำไพบูลย์ ผู้บริหาร
บจก. ประเสริฐผลรุ่งเรืองนครพนม ดีลเลอร์รถมือสองรายใหญ่แห่ง
ภาคพื้นอีสานตอนบน ที่ได้น้องพีน่ามาเป็นสมาชิกใหม่ เพิ่มเติมความ
อบอุ่นให้ครอบครัว @ ทีมกรุงศรี ออโต้ ขอให้น้องพีน่ามีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง เลี้ยงง่าย โตไวๆ นะคะ

ว่ากันว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข และยิ่งตัวเลขเพิ่มขึ้นก็ย่อม
หมายถึงประสบการณ์การท�ำงานที่แข็งแกร่ง เช่นเดียวกับ
หัวเรือใหญ่แห่ง กลุ่มบริษัท มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จ�ำกัด
คุณบุญธรรม พฤฒิธาดา ซึ่งได้จัดงานท�ำบุญคล้ายวันเกิด
6 รอบ ไปหมาดๆ @ งานนี้ทีมกรุงศรี ออโต้ ก็ไม่รอช้าน�ำ
กระเช้าของขวัญไปร่วมอวยพรวันเกิดกันถึงโชว์รูม อ�ำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์เราก็ไม่เคยหยุดยั้ง และครั้งนี้กรุงศรี
ยูสด์ คาร์ ร่วมกับเครือข่ายดีลเลอร์รถมือสองในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จัด
แคมเปญ “ได้รถ ได้บุญ” เพื่อน�ำเงินที่ได้ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ถวาย ณ วัดป่านาค�ำน้อย จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา
โดยครั้งนี้กรุงศรี ออโต้ และบรรดาญาติธรรมได้ร่วมกันท�ำบุญเป็นจ�ำนวน
1,545,912 บาท

ทีมกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ เข้าร่วมแสดงความ
อาลัยกับการจากไปของ คุณณัชชารีย์ ศรีสุจริต
พานิช บุตรสาว คุณฐิติมนต์ วลัยอักษรลิขิต
และ คุณจิราวัฒน์ ศรีสุจริตพานิช เจ้าของกลุ่ม
เหรียญไทย ณ วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร
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บรรทุก...ทุกความวางใจสู่ท้องถนน
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ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ทั้ ง บนผื น ดิ น และใต้ ผื น น�้ ำ ท� ำ ให้
ประเทศไทยขึน้ แท่นเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอันดับต้นของ
เอเชียอาคเนย์ แต่สนิ ค้าเกษตรคุณภาพดีจะไม่สามารถกระจาย
สู่ท้องตลาดและถึงมือผู้บริโภคได้เลย หากขาดซึ่งการขนส่งที่
ดีในต้นทุนที่เหมาะสม รถบรรทุกเป็นหนึ่งในฟันเฟืองส�ำคัญที่
เชือ่ มระหว่างแหล่งผลิตในเรือกสวนไร่นาทีห่ า่ งไกลกับผูบ้ ริโภค
รวมทั้งตลาดในภูมิภาคต่างๆ โดยยุคทองของรถบรรทุกนั้น
เริ่มต้นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมกับการขยายถนน
หนทาง และการเฟ้นหาตัวแทนจัดจ�ำหน่ายรถบรรทุกออกไปยัง
พื้นที่เกษตรกรรมที่ห่างไกล แน่นอนว่าหนึ่งในผู้แทนจ�ำหน่าย
รถบรรทุกที่เป็นที่กล่าวขาน ได้แก่ “อีซูซุอึ้งง่วนไต๋” ผู้น�ำด้าน
รถบรรทุกและปิกอัปที่อยู่คู่ท้องถนนไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ
บรรทุกไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2500 เมื่อครั้งที่บริษัทรถยนต์ยี่ห้อ
อีซูซุได้เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยเพื่อรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจภายใต้การปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ของรัฐบาลจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กับค�ำขวัญ “น�้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มี
งานท�ำ” ในเวลานั้นพื้นที่ป่ารกชัฏถูกเปลี่ยนเป็นถนนหนทาง
สายใหม่พร้อมกับความนิยมในรถยนต์ประเภทรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ที่ถูกใช้เพื่อขนส่งสินค้าภาคการเกษตรจากพื้นที่ห่างไกล
สู่ตลาดในภูมิภาคต่างๆ กระทั่งในปี 2501 อีซูซุประเทศไทย
ได้ประกาศเพิ่มช่องทางการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย ชื่อของ
“อึ้งง่วนไต๋” จึงถือก�ำเนิดขึ้น
“อีซซู อุ งึ้ ง่วนไต๋เริม่ ต้นขึน้ ในห้องแถวไม้บนถนนพานิชเจริญ
จังหวัดเพชรบุรี จากร้านขายเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วๆ ไปก็
ขยับขยายมาขายรถบรรทุกทั้งขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สมัย
เริ่มแรกมีพนักงานเพียงเจ็ดคน แต่สามารถซื้อใจลูกค้าได้ไกล
ถึงประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ถึงขั้นที่
ลู ก ค้ า ต่ อ คิ ว รอซื้ อ รถเลยก็ มี อึ้ ง ง่ ว นไต๋ เ ป็ น หนึ่ ง ในสิ บ เอ็ ด
ดีลเลอร์ปแี รกของอีซซู ซุ งึ่ ยังคงด�ำเนินธุรกิจถึงปัจจุบนั และเรา
ก็ด�ำเนินกิจการมากว่า 59 ปี”
คุ ณ เมธี พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ประธานกรรมการกลุ ่ ม บริ ษั ท
อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ผู้เป็นทายาทรุ่นที่ 2 ย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้น
แห่งความส�ำเร็จซึ่งมี คุณเมี่ยงเกีย แซ่อึ้ง บิดาเป็นผู้บุกเบิก
และเปลี่ยนจากร้านขายเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไปมาเป็นศูนย์
จัดจ�ำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์อีซูซุ ซึ่งเป็นแบรนด์รถบรรทุก
ชั้นน�ำของเกษตรกรไทย
ในช่วงเริม่ ต้นการสร้างต�ำนานแห่งรถบรรทุกนัน้ อีซซู เุ ริม่ ต้น
จับตลาดรถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ล้อและ 10 ล้อที่เจ้าของรถ
จะบริการรวบรวมพืชผักผลไม้จากหลากหลายหมู่บ้านเพื่อส่ง
เข้าตลาด จากนั้นเมื่อถนนหนทางเริ่มตัดเข้าสู่หมู่บ้านเล็กๆ
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มากขึน้ ความนิยมในรถบรรทุกขนาดใหญ่จงึ ลดลง และเปลีย่ น
มาเป็นรถบรรทุกขนาดกลางทีเ่ จ้าของสวน เจ้าของไร่ หรือพ่อค้า
ในหมูบ่ า้ นสามารถเป็นเจ้าของได้ กระทัง่ เมือ่ มีรถปิกอัปรุน่ แรก
เข้ามาถึงเมืองไทย กลุ่มผู้ใช้รถบรรทุกจึงมีการเปลี่ยนแปลง
อีกครั้ง
และเมือ่ พูดถึงการเปลีย่ นแปลงตลาดรถบรรทุก ทายาทรุน่ ที่
3 คุณธนวิทย์ พิทกั ษ์สทิ ธิ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อีซซู ุ
อึง้ ง่วนไต๋กรุงเทพ จ�ำกัด และ บริษทั อีซซู อุ งึ้ ง่วนไต๋ออโตเซลส์
จ�ำกัด ได้กล่าวเสริมอย่างน่าสนใจว่า รถใหญ่หรือรถบรรทุกนัน้
มีกลไกการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนเปลงของ
สภาวะสังคมและเศรษฐกิจไทยอย่างมาก
“สมัยก่อนสภาพสังคมเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในรุน่ อากง
รุ่นคุณพ่อ สังคมเกษตรอยู่ในรูปแบบที่กระจายกันออกไป อีก
ทั้งถนนหนทางก็ยังมีไม่มาก ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องน�ำสินค้ามา
รวมกันคราวละมากๆ ส�ำหรับการขนส่ง รถที่ใช้บรรทุกจึง
ต้องเป็นรถใหญ่ แต่ต่อมาการขนส่งเริ่มดีขึ้น ไม่จ�ำเป็นต้อง
รวมสินค้าทีเดียวแล้วค่อยขนส่ง รถบรรทุกก็เริ่มลดขนาดมา
เป็นขนาดกลาง กระทั่งปัจจุบันเกษตรกรแต่ละคนก็เริ่มขนส่ง
สินค้าได้ด้วยตัวเองด้วยรถบรรทุกขนาดเล็ก หรือรถปิกอัป
อีกทั้งตลาดเองก็กระจายตัวออกไป ไม่ต้องส่งสินค้าให้ตลาด
กลางแห่งเดียว นั่นท�ำให้เกษตรกรไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพารถใหญ่
เป็นการเปลีย่ นแปลงทีส่ อดคล้องกันระหว่างรถและสภาพสังคม
เศรษฐกิจของเมืองไทย ซึ่งท�ำให้ศูนย์จัดจ�ำหน่ายอีซูซุเรามี
รถบรรทุกทุกประเภท ตัง้ แต่ใหญ่ กลาง เล็ก โดยตลาดรถใหญ่
เดิมที่รองรับภาคเกษตรก็ลดลง สวนทางกับภาคอุตสาหกรรม
ที่โตขึ้นและกลายเป็นปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจ รถใหญ่ก็เลย
ถูกใช้ไปในงานก่อสร้าง การขนส่งด้านอื่นๆ เสียมากกว่า เช่น
รถขนดิน รถขนหิน รถขนทราย รถโม่ปูน รถน�้ำมัน”
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จากเทคโนโลยีแห่งนักขับสู่คู่คิดมืออาชีพ

นอกจากการเปลี่ ย นแปลงของกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ร ถบรรทุ ก แล้ ว
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ก็เป็นอีกหัวใจของรถบรรทุกซึ่งต่าง
ไปจากตลาดรถปิ กอัป ที่นอกจากเน้นเรื่องเทคโนโลยี ความ
ปลอดภัย การประหยัดน�้ำมันแล้ว ยังต้องไม่ลืมเรื่องรูปลักษณ์
ที่โฉบเฉี่ยว แต่ส�ำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่นั้นจะมุ่งเน้นไปที่
เรื่องฟังก์ชันใช้งานมากกว่า
ในยุคเริ่มต้นของต� ำนานรถบรรทุกไทยนั้นเป็นประเภท
หัวยาว วางเครื่องไว้ที่ส่วนด้านหน้า ต่อมาจึงเป็นหน้าตัดที่
โฉบเฉี่ยวขึ้น วางตัวเครื่องไว้ด้านล่างที่นั่งของคนขับ พร้อม
ใส่วิวัฒนาการของเครื่องยนต์จากอินไดเร็กต์ที่ไม่ได้ฉีดจ่าย
น�ำ้ มันโดยตรงมาเป็นไดเร็กต์อนิ เจ็กชัน่ ซึง่ ท�ำให้อซี ซู กุ ลายเป็น
เจ้าแห่งเครื่องยนต์ดีเซลในเวลาต่อมา
“แวดวงยานยนต์ไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะรถเล็ก แต่
รถบรรทุกเองก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้ขับรถ และช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้ด้วย ซึ่งล่าสุดทางอีซูซุ
ก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า มิมาโมริ (Mimamori) ติดตั้งในรถ
เพื่อเชื่อมข้อมูลการขับขี่ทั้งหมดสู่เจ้าของรถและผู้ดูแลระบบ
ตลอด 24 ชั่วโมง”
คุณธนวิทย์ขยายความต่อถึงเทคโนโลยีมิมาโมรินี้ว่า ไม่
เพียงแต่จะบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ไว้ได้อย่างละเอียด
แล้ว มิมาโมริยังเป็นเหมือนผู้ช่วยคอยแนะน�ำเทคนิคการขับขี่
เพือ่ ความประหยัดน�้ำมันและเพิม่ ความปลอดภัยได้อกี ต่างหาก
เพราะนีถ่ อื เป็นครัง้ แรกในวงการรถบรรทุกไทยทีร่ ะบบสามารถ
สื่อสารกับผู้ขับขี่ได้ด้วยเสียงจริง และติดตามต�ำแหน่งของรถ
ได้แบบเรียลไทม์ ทัง้ ยังวัดอัตราสิน้ เปลืองน�ำ้ มันได้อย่างแม่นย�ำ
ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้อีกทาง
“นอกจากเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้ว ทางเราเองก็ยงั เน้นย�้ำเรือ่ ง
การฝึกฝนนักขับ ซึ่งทางบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัดเอง
ได้จดั การแข่งขันนักขับมือทองให้คนขับรถบรรทุกประเภทต่างๆ
ได้เข้ามาแข่งทักษะการขับขี่ ทัง้ นักขับรถสิบล้อลากพ่วง และรถ
หัวลาก มาแข่งทักษะการขับขีก่ นั คัดตัง้ แต่ระดับภูมภิ าคมาถึง
ระดับประเทศ ซึง่ นีค่ อื อีกสนามส�ำคัญทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของ
แวดวงนักขับรถบรรทุกบ้านเรา”
ไม่เพียงแต่การพัฒนาแวดวงรถบรรทุก ทางอีซูซุอึ้งง่วนไต๋
ยังได้สร้างช่องยูทูบของตัวเอง เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคและ
วิธีการใช้รถแก่ผู้ขับขี่รถปิกอัปทั่วไป ซึ่งจากยอดผู้ชมที่แตะ
7 ล้านวิวก็ท�ำให้ทางอีซูซุอึ้งง่วนไต๋เตรียมขยายความรู้ด้านการ
ขับขี่ไปสู่สิงห์นักขับรถบรรทุกด้วยเช่นกัน

“สมัยคุณพ่อผมมีพนักงานรวมแล้ว 7 คน แต่ลกู ค้าทีไ่ หนๆ
ก็วิ่งมาหาเรา พอมารุ่นผมซึ่งเป็นรุ่นที่สอง ผมก็ยังขายเองอยู่
เหตุผลทีข่ ายเองเพราะเราไม่ได้อยากแค่จะขาย แต่ผมอยากจะ
ให้คำ� แนะน�ำลูกค้าด้วย ครัง้ หนึง่ มีคนมาซือ้ รถสิบล้อไปบรรทุก
อ้อย เขาบอกว่ามีไร่อ้อย 50 ไร่ ผมแนะน�ำว่าใช้ปิกอัปเถอะ
อย่าเพิ่งซื้อสิบล้อ ถ้าขยายเป็น 200 ไร่ค่อยมาเปลี่ยนเป็น
รถสิบล้อ ลูกค้าจึงออกรถไม่เกินก�ำลัง ลูกค้าเห็นว่าเราจริงใจ
คราวนี้ลูกค้าก็เลยบอกต่อว่าถ้าซื้อรถบรรทุกให้มาที่อึ้งง่วนไต๋
จากสมัยคุณพ่อขายได้ปีละไม่กี่ร้อยคันก็ขยายมาเป็นหลักพัน
ในรุ่นผม รวมทั้งขยายสาขามาที่กรุงเทพฯ”
คุณเมธีย้อนเล่าถึงอดีตที่สอดคล้องกับสโลแกน “ความ
วางใจ...ที่ต้องบอกต่อ” ซึ่งส่งผลให้อีซูซุอึ้งง่วนไต๋สามารถ
รักษาฐานลูกค้าเก่าได้อย่างมั่นคงและสามารถขยายสู่กลุ่ม
ลูกค้าใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะในตลาดภาคกลาง และ
ความไว้วางใจที่ต้องบอกต่อ
ไม่ เ พี ย งแต่ เ ทคโนโลยี แ ละประสิ ท ธิ ภ าพของรถที่ ท� ำ ให้ เมื่อมาถึงทายาทรุ่นที่ 3 คุณธนวิทย์จึงได้น�ำความวางใจของ
แบรนด์อีซูซุอึ้งง่วนไต๋สามารถครองใจผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ ลูกค้ามาแปรเปลี่ยนเป็นเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้
ภาคกลางมาได้ คุณเมธีเน้นย�้ำว่าสิ่งส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ อีซซู อุ งึ้ ง่วนไต๋เติบโตทัง้ ในด้านตัวเลขยอดขายและคุณภาพการ
บริการไปพร้อมกัน
เรื่องความวางใจที่ถูกบอกต่อ
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“ในรุ ่ น อากง การบริห ารก็จะเป็นระบบครอบครั ว สุ ด ๆ
เพราะมีคนน้อยมาก ถัดมาในรุ่นคุณพ่อก็เริ่มมีการขยายสาขา
แต่เป็นการขยายสาขาที่เหมือนตั้งบริษัทใหม่อีกบริษัทหนึ่ง
ที่แต่ละสาขาต้องมีครบทุกต�ำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธุรการ
บัญชี บุคคล ทุกสาขาต้องมีแบบนั้น แล้วก็จะมีผู้จัดการสาขา
คอยดูแลเพือ่ ทีง่ านจะเคลือ่ นตัวได้เร็ว แต่พอเป็นรุน่ ผมมันเริม่
จะมีการรวมหลายแผนกเข้ามาที่ส่วนกลางมากขึ้น เช่น ไอที
บัญชี การเงิน บุคคล แผนกหลักๆ เหล่านีจ้ ะมารวมทีส่ ำ� นักงาน
ใหญ่เพื่อที่จะง่ายต่อการบริหาร ซึ่งปัจจุบันภายใต้แบรนด์อีซูซุ
อึง้ ง่วนไต๋มที งั้ หมด 22 สาขา เราก็เลยมาคิดว่าแล้วจะท�ำอย่างไรให้
ทุกสาขามีมาตรฐานการบริการเดียวกัน เราจึงกลับมาที่วิชั่น
หลักคือ ความวางใจ...ที่ต้องบอกต่อ”
เพื่อให้ทุกความไว้วางใจกลายเป็นความมั่นใจที่ลูกค้ากล้า
บอกต่อ คุณธนวิทย์จึงน�ำความไว้วางใจเปลี่ยนมาเป็นค�ำถาม
ส�ำหรับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการว่า “คุณประทับใจในการ
บริการและยินดีทจี่ ะบอกต่อบริการของอึง้ ง่วนไต๋ให้กบั คนทีค่ ณ
ุ
รู้จักมากน้อยเพียงใด” และถ้าความประทับใจของลูกค้าอยู่ที่
ระดับ 9-10 นั่นแปลได้เท่ากับ 1 ความวางใจ
“วิชนั่ หลักของอึง้ ง่วนไต๋คอื ‘ส่งมอบบริการสูห่ นึง่ ล้านความ
วางใจทีต่ อ้ งบอกต่อ’ ดังนัน้ เราจึงเอาตัวเลข 1 ล้านมาแตกย่อย
เป็นเป้าหมายและเป็นเป้ารายปี เช่น ปีนเี้ ราต้องการสร้างความ
วางใจให้ได้ 90,000 ความวางใจเพื่อที่จะก้าวสู่ความวางใจ
ที่ล้านในอีก 10 ปีข้างหน้า ดังนั้นฝ่ายขายจึงไม่ได้ขายเพียง
อย่างเดียว แต่ทุกคนต้องใส่ใจเรื่องบริการควบคู่กันไป ซึ่งนี่
อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราสามารถรักษาฐานลูกค้าทั้งเก่า
และใหม่ได้อย่างยั่งยืน”
จากภาคเกษตรสู่อุตสาหกรรม จากยานยนต์บนท้อง
ถนนสู่อากาศยานและเรือล�ำเลียงสินค้าขนาดใหญ่ ทว่าท้าย
ที่สุดรถบรรทุกยังคงเป็นยานยนต์หลักที่มีบทบาทส�ำคัญใน
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การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยเสมอมา และยังคง
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีด้านยานยนต์ที่ไม่เคย
หยุดยั้งเช่นกัน
Things you don’t know about truck

• ทราบหรือไม่ว่าผู้ชายหน้าคมเข้มที่กลายมาเป็นสติกเกอร์
คลาสสิกติดรถบรรทุกนัน้ แท้จริงแล้วคือชายหนุม่ นักปฏิวตั ิ
ชาวอาร์เจนตินา เช กูวารา (Che Guevara) ผู้ปฏิเสธ
ความเหลื่อมล�้ำในสังคม ซึ่งความโด่งดังของเชได้กลายมา
เป็นอัลบั้มวงคาราบาว เช’ยังไม่ตาย รวมทั้งท่อนฮิตอย่าง
“เชยังไม่ตาย...เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก”
• ค�ำว่า “มิมาโมริ” ในภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “การเฝ้ามองอย่าง
ห่วงใย” ซึง่ ตรงกับการท�ำงานของระบบทีค่ อยสอดส่องดูแล
ความปลอดภัยของผู้ขับ
• รถบรรทุกคันแรกของญี่ปุ่นที่สร้างโดยบริษัทอีซูซุ เป็นรถ
บรรทุกขนาดเล็ก 4 ล้อ Wolseley A9
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Truck Heritage
• 1922 หลังจากอีซูซุก่อตั้งขึ้นที่ญี่ปุ่นได้ 4 ปี รถยนต์โดยสาร
Wolseley A9 คันแรกก็ถือก�ำเนิดขึ้นในญี่ปุ่น
• 1933 ต้นแบบรถนัง่ ส่วนบุคคลทีส่ มบูรณ์แบบของรัฐบาลญีป่ นุ่
ได้รับการคิดค้นและผลิตออกสู่ตลาดและตีตรา ISUZU
• 1946 หลังสงครามโลก รถกระบะขนาดบรรทุก 5 ตัน TX80
ท�ำให้ ISUZU เริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะผูน้ ำ� ด้านเครือ่ งยนต์ดเี ซล
• 1959 ในปีนี้รถบรรทุกขนาดกลางรุ่น Elf โด่งดังมากในญี่ปุ่น
ซึ่งนี่คือแม่แบบของรถบรรทุกยอดนิยม N-Series
• 1963 ISUZU เพิ่มช่องทางการขนส่งด้วยการออกแบบรถ
บรรทุกขนาดเล็กนั่นก็คือรถปิกอัป โดยมี Isuzu Wasp เป็น
โมเดลรุ่นแรก
• 2000 Isuzu Giga เป็นความล�้ำสมัยของเทคโนโลยีรถบรรทุก
ต้อนรับโลกยุคปี 2000

ที่มา: www.isuzuute.com.au
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Dealer Talk

: สุกัญญา มกราวุธ

ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป

ความพึงพอใจของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุด
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หากคุณผู้อ่านก�ำลังเปิดอ่านคอลัมน์นี้ในวันสุดสัปดาห์ ณ
บริเวณที่พักรับรองของศูนย์บริการฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป คุณ
คงได้กลิ่นหอมของอาหารเจ้าดังย่านนนทบุรีลอยมาแตะจมูก
บางสัปดาห์อาจพิเศษกว่านี้ด้วยการจัดกิจกรรมท�ำสปา ท�ำเล็บ
ฯลฯ ทัง้ หมดไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เท่านีล้ กู ค้าก็ลมื แล้วว่าเข้ามาทีศ่ นู ย์
บริการเพือ่ ท�ำธุระ แต่เป็นการแวะเข้ามาเพือ่ ผ่อนคลายมากกว่า
“ถ้าเป็นวันธรรมดา เราจะเตรียมขนมและเครื่องดื่มไว้
หลายชนิด ส่วนช่วงวันเสาร์ ทีมงานจะจัดเตรียมอาหารทีพ่ เิ ศษ
มากขึ้น เช่น ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า บะหมี่หมูแดง ฯลฯ เพราะ
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นจ�ำนวนมาก เพราะ
เป็นวันหยุด บางท่านก็มากันเป็นครอบครัว เราก็อยากให้
ช่วงเวลาที่ลูกค้าอยู่กับเราเป็นช่วงเวลาที่ดีของพวกเขา”
คุณแพรว-อภิชญา ยอดวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป นับเป็นลูกไม้ใต้ต้นอีกคนหนึ่ง เพราะ
เติบโตมากับศูนย์บริการ ตั้งแต่สาขาแรก สมัยที่คุณพ่อคุณแม่
เริม่ ธุรกิจนีโ้ ดยเปิดศูนย์บริการไว้หน้าบ้าน จากทีส่ มัยเด็กๆ เคย
วิ่งเล่นในบริเวณที่ซ่อมรถ เมื่อขึ้นชั้นมัธยมก็เริ่มวนฝึกงานใน
แผนกต่างๆ เป็นมาแล้วตั้งแต่พนักงานรับรถ แคชเชียร์รับเงิน
เซลส์ขายรถ ฝ่ายบัญชี ฯลฯ คุณแพรวจบปริญญาตรีจาก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Duke ประเทศสหรัฐอเมริกา
และเข้ามารับงานด้านบริหารเต็มตัวเมือ่ เดือนสิงหาคมปีทผี่ า่ นมา
“ปัจจุบันมีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นมาก ทั้งจากโชว์รูม
และศูนย์บริการทีม่ มี ากขึน้ และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป
การใช้สื่อออนไลน์อย่างแพร่หลายท�ำให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่มาก
ขึ้น เร็วขึ้น เกิดการเปรียบเทียบด้านราคาตลอดเวลา แต่เรา

ก็ยงั ยืนยันว่าสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าตัดสินใจคือการบริการ
และคุณภาพ ไม่ใช่เพียงแค่บริการหลังการขาย แต่ต้องมอบ
การดูแลที่ดีที่สุดตั้งแต่ลูกค้าก้าวเข้ามาในศูนย์ฯ เลยทีเดียว
“ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป มีวิสัยทัศน์คือ ‘เราจะรวมพลังเป็น
หนึ่งเดียว ร่วมสร้างมาตรฐานทางคุณภาพที่เหนือกว่า เพื่อ
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า’ นีค่ อื หลักการทีอ่ ยูใ่ นใจพนักงาน
ทุกคน ใครเดินเข้ามาที่ศูนย์บริการ พนักงานจะยกมือไหว้
ตั้งแต่ระดับหัวหน้าลงมา จะคอยใส่ใจและรับฟัง ซึ่งท�ำกัน
แบบเป็นธรรมชาติมากๆ หรืองานด้านช่างก็มีคุณภาพสูง จะ
เห็นว่าช่างบางคนของเราค่อนข้างมีอายุ เพราะหลายคนอยู่มา
ตั้งแต่ศูนย์บริการเปิด เริ่มเข้าท�ำงานหลังเรียนจบแล้วค่อยๆ
เลื่อนต�ำแหน่งขึ้นมาจนตอนนี้เป็นผู้จัดการ เป็นหัวหน้า และ
เราเพิ่งได้รางวัลแข่งขันฝีมือช่างอันดับหนึ่งของฮอนด้ามา
หมาดๆ ในสาขาพนักงานช่างซ่อมทั่วไป งานนี้จัดขึ้นปีละครั้ง
ช่างฮอนด้าทุกศูนย์ฯ มาแข่งกัน เป็นรางวัลที่เราภูมิใจมาก”
ลูกค้าอันดับหนึ่งของกลุ่มฯ คือกลุ่มลูกค้าเก่า หลายรายใช้
บริการมาตั้งแต่ 26 ปีที่แล้วตั้งแต่สาขาแรก และลูกค้าที่ได้รับ
การแนะน�ำบอกต่อ ซึ่งน่าจะการันตีถึงคุณภาพและการบริการ
ได้ระดับหนึ่ง แต่การรักษาคุณภาพให้ดีต่อไปด้วยฝีมือของ
ผู้บริหารรุ่นที่สองจะเป็นอย่างไรก็น่าจับตามองไม่น้อย
“การรักษาคุณภาพเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก สิ่งที่ส�ำคัญไม่
แพ้กันคือจะท�ำอย่างไรให้เราพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นอีก ทั้งรักษา
และพัฒนาต้องท�ำทั้งคู่ค่ะ อย่างตอนนี้สิ่งที่เราก�ำลังพัฒนา
คือการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มในการท�ำงาน ทั้ง
ในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ เมื่อระบบภายในดีขึ้นก็
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดขี นึ้ และต่อยอด
เป็นการบริการในด้านอื่นๆ ได้ด้วย ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่ม
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ช่องทางการติดต่อสือ่ สารทางออนไลน์มากขึน้ เรามีทงั้ เว็บไซต์
เฟซบุ๊ก และไลน์ของกลุ่มฯ มีพนักงานที่คอยตอบค�ำถามแบบ
เรียลไทม์ ลูกค้าสามารถจองคิวและยืนยันนัดหมายผ่านทางนี้
ได้เลย รวมไปถึงการแจ้งข่าวกิจกรรมและโปรโมชั่นได้ด้วย
“แพรวเรียนทางด้านไอทีมาจึงเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีการ
สื่ อ สารมี ค วามส� ำ คั ญ มาก และตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการ
ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใช้โซเชียลในการติดต่อสื่อสาร
นอกจากนี้เมื่อวางระบบแล้วเราก็ต้องพัฒนาคนไปด้วย ที่นี่จะ
เน้นการฝึกอบรมมาก ทัง้ เทคนิคการท�ำงานและการจัดการกับ
อารมณ์และผู้คนต่างๆ แพรวคิดว่าคนเราต้องพัฒนาตัวเอง
ตลอดเวลาเพราะโลกเราพัฒนาตลอด ถ้าเราหยุดนิ่งในขณะที่
โลกหมุนไป เราก็จะล้าหลัง ลูกค้าก็จะรู้สึกได้”
ก่อนจากกัน ทีมงานอยากรู้ว่าแล้วการท�ำงานกับกรุงศรี
ออโต้ ที่ผ่านมาล่ะ คุณแพรวรู้สึกอย่างไร
“เราเป็นพาร์ตเนอร์กบั กรุงศรีฯ มาตัง้ แต่เริม่ ต้นและมีความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เรียกว่าไว้ใจกันได้ เวลามีปัญหาก็จะปรึกษา
กันและช่วยกันแก้ไขให้ผ่านไปได้ด้วยดี อาจเป็นเพราะกรุงศรี
ออโต้ อยูใ่ นวงการรถยนต์มานาน มีขนั้ ตอนการท�ำงานทีไ่ วและ
ยืดหยุ่นให้ลูกค้า กรุงศรีฯ สามารถรับมือกับปัญหาได้เร็ว นี่ก็
เป็นสิ่งที่รู้สึกได้จริงๆ”
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“น้องนนท์” เป็นมาสคอตของฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป
เพิ่งถือก�ำเนิดขึ้นในปีนี้เพื่อมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ให้แข็งแกร่งขึ้นอีกแรงหนึ่ง ต่อไปนี้เห็นน้องนนท์
ที่ไหนก็ให้รู้ว่าเป็นบริการของกลุ่มฮอนด้านนท์นั่นเอง
สาเหตุที่เลือกมาสคอตรูปแมว เพราะแมวเป็นสัญลักษณ์
ของความซื่อสัตย์ รักสะอาด รักเจ้าของ และเพื่อตอกย�้ำ
หัวใจของบริษัทที่ว่า ไม่ว่าอย่างไรฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป
ก็จะซื่อสัตย์กับลูกค้าและจะมอบบริการและคุณภาพที่ดี
ตลอดไป

ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป
บางบัวทอง โทร. 02-927-9955-8
รัตนาธิเบศร์ โทร. 02-591-7733-6
พระราม5
โทร. 02-447-5555
ติวานนท์
โทร. 02-580-2788-90
www.hondanon.com, Facebook: Hondanont
Line ID: @Hondanont
IG: Hondanont

Dealer Talk

: ศรัณยู นกแก้ว
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แสงชัยธุรกิจยานยนต์
การเติบโตที่ต้องแลกด้วยหัวใจ
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เสี ย งเครื่ อ งเสี ย งดั ง กระหึ่ ม พร้ อ มความสนุ ก สนานของ
พิธีกรก�ำลังเชิญชวนลูกค้าที่ผ่านไปมาให้เข้าร่วมชมงานแข่ง
จักรยานยนต์ทวั ร์นาเมนต์ระดับโลกทีจ่ ะฉายชัดขึน้ บนจอขนาด
ใหญ่ ณ โชว์รมู รถจักรยานยนต์คาวาซากิ บริษทั แสงชัยธุรกิจ
ยานยนต์ จ�ำกัด ในช่วงสายของวันถัดไป
คุณนภดล โตแสงชัย หัวเรือใหญ่ผแู้ ตกกิง่ ก้านออกมาจาก
หจก. เชียงใหม่แสงชัยมอเตอร์ ต่อมาเป็นบริษทั แสงชัยมอเตอร์
เซลส์ จ�ำกัด เล่าว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการจัดกิจกรรมลูกค้า
สัมพันธ์ ซึ่งชวนลูกค้าเก่าและใหม่ให้มาพบปะพูดคุยในเรื่อง
ราวเสน่ห์แห่งรถจักรยานยนต์ ทว่าตั้งแต่เริ่มเปิดธุรกิจขายรถ
จักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากิ ภายใต้ชื่อ แสงชัยธุรกิจยานยนต์
การสร้างกลุ่ม สร้างความเหนียวแน่นให้เกิดขึ้นในหมู่ลูกค้า
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดส�ำคัญที่ท�ำให้ชื่อของแสงชัยธุรกิจ
ยานยนต์ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆ ของธุรกิจรถจักรยานยนต์
ในเชียงใหม่
“ครอบครัวผมไม่ได้เริ่มกิจการค้าขายรถจักรยานยนต์มา
ตั้งแต่แรก จุดเริ่มต้นจริงๆ ของกลุ่มแสงชัยคือร้านโต่วฮกเส็ง
เป็นร้านขายผ้า เสื้อผ้า อยู่ในตลาดวโรรส จากนั้นก็เก็บหอม
รอมริบขยายกิจการมาเปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและขายรถ
จักรยานยนต์ทกุ ยีห่ อ้ ในชือ่ หจก. เชียงใหม่แสงชัยมอเตอร์ ต่อ
จากนั้นจึงแยกธุรกิจขายรถจักรยานยนต์ในชื่อ บริษัท แสงชัย
ธุรกิจยานยนต์ จ�ำกัด ราวปี 2545” คุณนภดลย้อนเล่าถึง
จุดเริ่มต้นของกลุ่มธุรกิจในเครือแสงชัยที่ขยายแบรนด์จากรถ
จักรยานยนต์ฮอนด้า ยามาฮ่า มาเป็นคาวาซากิและรถบิก๊ ไบค์
ในรุ่นคุณนภดล
“ส�ำหรับผมด้วยความทีเ่ ติบโตมากับธุรกิจนีก้ เ็ ลยท�ำให้ชอบ
ขีร่ ถมอเตอร์ไซค์ ชอบทุกอย่างทีเ่ กีย่ วกับมอเตอร์ไซค์มาตัง้ แต่
เด็กๆ ว่างๆ ก็ให้ช่างที่ร้านสอนประกอบ ซ่อม ถอด มีเทสต์รถ
จากกรุงเทพฯ มาเชียงใหม่ ผมก็เข้าไปร่วมด้วยทุกครัง้ ทีนเี้ มือ่
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ผมคิดจะสร้างธุรกิจของผมเองก็แน่นอนว่าต้องเป็นมอเตอร์ไซค์
ซึ่งในยุคสิบปีก่อนนั้นฮอนด้า ยามาฮ่าเป็นที่นิยมมาก แต่ผม
ต้องการสร้างความแตกต่างให้ตลาดที่เชียงใหม่ ก็เลยหันมา
มองที่คาวาซากิ ซึ่งเป็นแบรนด์ในดวงใจผมมาแต่แรก อาจ
จะด้วยรูปลักษณ์ของรถเองที่ไม่เหมือนใคร อีกเหตุผลที่เลือก
คาวาซากิ เพราะที่เชียงใหม่ไม่มีใครท�ำตลาดคาวาซากิอย่าง
จริงจัง แม้คาวาซากิจะมีในเมืองไทยมากว่า 60 ปีแล้ว แต่
ตลาดกลับโตไม่มาก ขายได้แบบเรื่อยๆ โตแบบเงียบๆ ผมจึง
เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวทีเ่ ปิดขายรถจักรยานยนต์คาวาซากิใน
เชียงใหม่สมัยนั้น ทว่าก็ต้องสู้กันเต็มที่เหมือนกัน เพราะเมื่อ
12-13 ปีกอ่ น แบรนด์คาวาซากิยงั ไม่เป็นทีร่ จู้ กั มากนักในตลาด
รถจักรยานยนต์ญี่ปุ่น และเป็นแบรนด์เดียวที่ไม่มีการโฆษณา
ทางโทรทัศน์ออกมา เลยเป็นความท้าทายใหม่ทอี่ ยากลอง และ
ท้ายสุดท�ำให้ผมคิดได้วา่ คาวาซากิไม่ใช่รถจักรยานยนต์เพือ่ ไป
จ่ายตลาด รับลูก ส่งหลาน แต่นี่คือรถเพื่อความสนุกสนาน
ดังนัน้ เราต้องสร้างกิจกรรมสนุกๆ เพือ่ เป็นการโปรโมทรถขับขี่
สนุกแบบนี้”
กิจกรรมสนุกๆ ทีค่ ณ
ุ นภดลคิดขึน้ ได้แก่ การสร้างกลุม่ ก๊วน
แล้ ว ชวนกั น ขี่ ร ถออกท่ อ งเที่ ย ว ท� ำ บุ ญ ไปแจกของในถิ่ น
ทุรกันดาร และไม่ใช่ในเมืองไทยอย่างเดียว คุณนภดลยังได้
ชวนลูกค้า และบางครั้งลูกค้าเองก็มาชวนคุณนภดลให้จัดทริป
ทดสอบสมรรถนะรถไกลถึงต่างแดนไม่วา่ จะเป็นลาว เวียดนาม
จีน หรือทิเบต คุณนภดลก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปลุยกับลูกค้า
มาหมดแล้ว และบางเส้นทางกินระยะเวลานานถึงครึง่ ค่อนเดือน
“ตอนเปิดร้านใหม่ๆ ผมท�ำการโฆษณาประชาสัมพันธ์เอง
ทดลองมาหมดนะ เช่น ลงโฆษณาทางวิทยุเอง ตอนนั้นก็ได้
ผลอยูบ่ า้ ง คนรูจ้ กั ว่ามีแบรนด์ชอื่ คาวาซากิ แต่คนไม่รวู้ า่ หน้าตา
รถแบบนี้เป็นอย่างไร ผมก็เลยลองสร้างกลุ่มขึ้นมา ชวนลูกค้า
ออกไปขี่รถเที่ยว เพื่อที่จะเอารถแต่ละรุ่นออกไปให้คนในพื้นที่
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ต่างๆ ได้เห็น คนทีเ่ คยขีก่ เ็ ล่าความสนุกสนานระหว่างทางแบบ
ปากต่อปาก จนท�ำให้คาวาซากิเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั จากทีเ่ คยขายออก
เดือนละ 2 คันก็ขยับมาเป็น 600-800 คันต่อปี และเมื่อห้าปี
ที่ผ่านมาก็เติบโตเป็นสามสี่พันคันต่อปี บางคนบอกถ้าซื้อรถ
แล้วเฮียไม่จัดทริปโกรธนะ ผมก็จัดเลย 4-5 คันก็ไป เสาร์
อาทิตย์ วันหยุดลูกค้าอยากไปก็ไป และนอกจากจะจัดทริป
เที่ยวแล้วก็มีจัดแข่งด้วยในกลุ่มมอเตอร์ไซค์วิบาก ซึ่งปกติ
เราจะชวนกันขี่ขึ้นดอย แต่พอมีโอกาสได้ลงสนามแข่งก็ท�ำให้
ทั้งคนดูและนักแข่งค่ายอื่นๆ ได้รู้จักรถเรามากขึ้น นอกจากนี้
ก็มีกิจกรรมเล็กๆ พวกสอนการขับขี่ที่จัดให้ลูกค้าเป็นประจ�ำ
อยู่แล้ว”
คุณนภดลเสริมถึงความสนุกสนานของแต่ละทริปที่คุณ
นภดลไม่เคยพลาดที่จะไปร่วมกับลูกค้าด้วยทุกครั้ง รวมทั้ง
กิจกรรมออกพื้นที่ไกลๆ ไปเปิดจุดเซอร์วิสให้บริการตรวจ
เช็กซ่อมบ�ำรุง คุณนภดลเองก็ออกสตาร์ตมอเตอร์ไซค์ตามไป
ด้วยทุกครั้ง ซึ่งคุณนภดลย�้ำว่านี่ไม่ใช่ทฤษฎีการตลาดใหม่แต่
อย่างไร แต่มันเป็นการใส่หัวใจของตนเองลงไป ไม่ใช่ในฐานะ
คนขายหรือเจ้าของร้าน ทว่าหลักการบริหารที่ส�ำคัญที่สุดของ
คุณนภดลคือการใส่หวั ใจของลูกค้าลงไป มองทุกอย่างในฐานะผู้
บริโภคคนหนึง่ ว่าใช้รถแล้วเป็นอย่างไร ขับขีแ่ ล้วมีความสุขไหม
ซึง่ การทีจ่ ะรูไ้ ด้วา่ ลูกค้าคนหนึง่ ต้องการอะไร ก็แน่นอนว่าผูข้ าย
ต้องกลายไปเป็นลูกค้าจริงๆ เสียก่อน
“เราต้องให้ใจเขาก่อน เขาถึงจะให้ใจกลับมา พอเราสร้าง
กลุ่มได้นั่นแปลว่าลูกค้าให้ความเชื่อมั่นเรา ความจริงใจ ความ
ซื่อสัตย์ที่เรามีให้ลูกค้า สิ่งเหล่านี้ลูกค้าก็เห็นได้เอง พอมี
แบรนด์ใหม่ๆ มา เราก็ไม่กลัวแล้ว เพราะลูกค้าของเราเป็น
แบบปากต่อปาก ผมท�ำธุรกิจทุกวันนี้ไม่ได้มองอะไรเป็นธุรกิจ
เป๊ะๆ ทุกอย่างผมมองผู้บริโภคก่อน ใจเขาใจเรา เขาอยู่ได้ เรา
ก็อยู่ได้ ลูกค้าชอบ ผมก็แฮปปี้ เท่านี้พอแล้วจริงๆ”

เสน่ห์แห่งสิงห์นักบิด
หลังจากทริปขีม่ อเตอร์ไซค์เทีย่ วมากว่า 10 ปี คุณนภดล
ก็ยอมรับว่าหลงเสน่ห์ของมอเตอร์ไซค์อย่างถอนตัวไม่ขึ้น
และแม้บางทริปจะมีอบุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ แต่นนั่ กลับท�ำให้ลกู ค้า
ผู้ร่วมทริปทุกคนยิ่งรักกัน เช่น ครั้งหนึ่งตอนขี่มอเตอร์ไซค์
ข้ามจากไทยไปจีน มีรถของลูกค้าคันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุต้อง
อยู่โรงพยาบาล 2 วัน ปรากฏว่าลูกค้าที่เหลือไม่มีใครยอม
ไปต่อทัง้ ๆ ทีส่ ามารถไปได้ ทุกคนพร้อมทีจ่ ะจ่ายเงินเพิม่ และ
เสียเวลาเพิม่ เพือ่ รอให้เพือ่ นอีกคนออกจากโรงพยาบาล บาง
ทริปขึ้นดอยไปพร้อมก๊วนมอเตอร์ไซค์วิบาก ไม่มีน�้ำกินก็
ไม่ได้กนิ เหมือนกัน อดก็อดเหมือนกัน ไปไม่ได้กต็ อ้ งช่วยกัน
ซึ่งนี่คือเสน่ห์ที่ท�ำให้คุณนภดลยอมยกใจให้ทั้งดวง

บริษัท แสงชัยธุรกิจยานยนต์ จ�ำกัด
113 ถ. ช่างหล่อ ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-201-509, 053-270-381-2
Facebook : KawasakiChiangmai
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: ศรัณยู นกแก้ว

ดอกไม้เหล็กแห่งภาคเหนือ
เมื่ อ วิ ก ฤตและงานทุ ก ชิ้ น ที่ ผ ่ า นเข้ า มาในชี วิ ต คื อ โอกาส
คุณแหวว-รุ่งรัตน์ วัชระธนกิจ จึงไม่รีรอที่จะใช้โอกาสทุกครั้ง
ที่ผ่านเข้ามาเพื่อเรียนรู้ ฝึกฝน จากพนักงานท�ำสัญญาและ
เอกสารสินเชื่อ สู่ฝ่ายการตลาด ผู้จัดการสาขาย่อย ผู้จัดการ
สาขา และปัจจุบันคือรองผู้อ�ำนวยการ งานขายพื้นที่ R4 สาขา
ธุรกิจยานยนต์ เชียงราย
“ต้องขอบคุณเจ้านายคนแรก และครูคนแรกเมื่อยี่สิบปี
ก่อน คุณพัฒนพงศ์ ลิมปิสวัสดิ์ ที่มองข้ามเรื่องประสบการณ์
ความช�ำนาญ ยอมให้พนักงานบัญชีมโี อกาสได้เข้ามาเรียนรูง้ าน
สินเชื่อ จ�ำได้เลยว่าในครั้งแรกที่เข้ามาท�ำงานที่นี่ก็เริ่มจากการ
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เป็นพนักงานท�ำสัญญาสินเชื่อที่สาขาเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิด
แล้วก็มีการย้ายไปท�ำในแผนกต่างๆ เรียกได้ว่าครบทุกแผนก
ในสาขา การทีเ่ ราไม่ปฏิเสธงาน ท�ำทุกอย่างทีผ่ ใู้ หญ่มอบหมาย
ท�ำตั้งแต่งานเอกสารไปจนถึงการตลาด สิ่งเหล่านั้นเป็นโอกาส
ที่จะท�ำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยมีก�ำไรเป็นโอกาส
แห่งการเรียนรู้ กระทัง่ มีการคัดเลือกพนักงานไปอบรมภาวะผูน้ ำ�
หลักการบริหาร เจ้านายก็เลยส่งเราไปโดยที่ไม่คาดหวังว่าเมื่อ
อบรมเสร็จแล้วจะต้องย้ายจากสาขาเชียงใหม่ไปเป็นผู้จัดการ
สาขาย่อยเชียงราย ซึ่งเป็นสาขาย่อยแห่งใหม่ในขณะนั้นที่ยัง
ไม่มีอะไรเลย นอกจากออฟฟิศที่เป็นห้องเช่าเล็กๆ”

Krungsri Auto Magazine

คุณแหววย้อนเล่าถึงประสบการณ์ชวี ติ เมือ่ 20 ปีกอ่ นทีเ่ ป็น
จุดเปลีย่ นท�ำให้พนักงานบัญชีตวั เล็กๆ ก้าวมาเป็นผูจ้ ดั การสาขา
ผูห้ ญิงคนแรกในภาคเหนือ ประจ�ำสาขาย่อยจังหวัดเชียงราย ซึง่
เป็นสาขาใหม่ที่แน่นอนว่าทีมเซตอัปจะต้องเจอะเจอกับปัญหา
อุปสรรคมากมายทัง้ หลังบ้านและหน้าบ้าน ทว่าด้วยพืน้ ฐานการ
เป็นคนคิดบวกท�ำให้คณ
ุ แหววมองว่าทุกปัญหาทีเ่ ข้ามาคือความ
ท้าทายและบทพิสจู น์ถงึ ศักยภาพความเป็นผูน้ �ำของผูห้ ญิงทีม่ ที งั้
ความอ่อนโยน ละเอียด และเฉียบขาดเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
“ตอนนั้นทุกอย่างใหม่หมด คู่ค้าใหม่ พนักงานใหม่ ปัญหา
ใหม่ แต่เราก็สามารถเปลี่ยนวิกฤตตรงนั้นให้กลายเป็นโอกาส
เรียนรู้ทุกอย่างใหม่ ทั้งจากพนักงานเองและจากลูกค้า เพราะ
ในแต่ละพืน้ ทีย่ อ่ มมีปญ
ั หาและอุปสรรคต่างออกไปคล้ายกับว่า
เราได้เปิดต�ำราบทใหม่ทสี่ ามารถสร้างโอกาสแห่งการเรียนรูไ้ ด้
เพิม่ ขึน้ และหนึง่ ในการเรียนรูท้ กี่ ลายมาเป็นหัวใจในการท�ำงาน
ก็คอื การฟังอย่างเข้าใจและมีสติ ผูน้ �ำย่อมต้องเป็นผูฟ้ งั ทีด่ เี พือ่
ทีจ่ ะได้ประมวลผล วิเคราะห์ และน�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาทีต่ รงจุด
ข้อดีของการการย้ายไปประจ�ำพื้นที่ต่างๆ ท�ำให้เราไม่กลัวการ
เปลี่ยนแปลง แต่กลับเป็นแรงผลักดันท�ำให้เราอยากเข้าไป
เรียนรู้ปัญหาของแต่ละพื้นที่ เพราะในดีมีเสีย ในเสียมีดี บาง
พืน้ ทีส่ งิ่ นีท้ ำ� ได้ ในขณะทีอ่ กี จังหวัดท�ำไม่ได้ ซึง่ นัน่ เป็นการสอน
เรือ่ งการยืดหยุน่ และทักษะในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี สิง่
ไหนดีเรารักษา พัฒนา สิ่งไหนที่เป็นจุดอ่อนเราแก้ไข แม้บาง
ครัง้ จะลุน้ กับผลลัพธ์วา่ เป็นอย่างไร แต่ทกุ ครัง้ ก็ไม่เคยเสียใจที่
ได้ลงมือท�ำ ตรงกันข้ามหากเราคิดว่าจะท�ำ แต่ไม่ลงมือท�ำสักที
นั่นคือสิ่งที่น่าเสียใจมากกว่า”
จากเชียงราย คุณแหววได้ย้ายกลับมาที่เชียงใหม่ ล�ำปาง
เพชรบูรณ์ และได้ย้ายกลับมาเป็นผู้จัดการสาขาที่เชียงรายอีก
ครั้ง ซึ่งนอกจากการสั่งสมประสบการณ์งานบริหารและความ
มั่นใจที่มีมากขึ้นแล้ว อีกสิ่งที่เป็นหัวใจในการท�ำงานแบบฉบับ
หญิงแกร่งคนนี้ก็คือครอบครัว
“ครอบครัวทีด่ คี อื พืน้ ฐานส�ำคัญของการท�ำงาน ต้องขอบคุณ
ครอบครัวทีใ่ ห้การสนับสนุนมาโดยตลอดไม่วา่ จะย้ายไปจังหวัด
ไหนก็ตาม และนั่นท�ำให้เรายิ่งต้องหาจุดสมดุลระหว่างงานกับ
ครอบครัวให้ได้ เพราะอะไร...ก็เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถสร้าง
ความเข้าใจในครอบครัวได้ งานทีท่ ำ� ออกมาก็จะไม่ดตี ามไปด้วย
อย่าลืมว่าครอบครัวคือหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ถ้าเราไม่สามารถสร้าง
ครอบครัวให้เกิดความสุข ความเข้าใจได้ ก็ไม่มีทางที่เราจะไป
เติบโตข้างนอกบ้าน เพราะบรรยากาศการท�ำงาน เพือ่ นร่วมงาน
หัวหน้างาน คู่ค้า และลูกค้าก็ไม่ต่างจากครอบครัวที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเอง”

Life Unlocked
แม้จะท�ำงานหนัก แต่คุณแหววก็ไม่ลืมที่จะให้รางวัล
ตัวเองด้วยการมอบธรรมะแก่ชีวิต ทั้งอาหารใจและอาหาร
กาย คุณแหววกล่าวว่ารางวัลชีวติ นัน้ ไม่เพียงแค่เรือ่ งเงินทอง
การไปท่องเที่ยวพักผ่อน หรือการรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ เพียงแค่ให้เวลาได้อยูก่ บั ตัวเอง มอบความเงียบสงบ
ให้ตวั เองบ้างก็ถอื เป็นรางวัลแก่ชวี ติ ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ เมือ่ มี
เวลาว่างคุณแหววจึงมักอ่านหนังสือ เรียนรูข้ อ้ คิดดีๆ จากผูร้ ู้
ที่ประสบความส�ำเร็จ และไม่ลืมนั่งสมาธิวันละ 5-10 นาที
ซึ่งคุณแหววบอกว่า แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่กลับขยาย
ผลไปสู่งานที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะงานที่ดีนั้นมาจาก
สติ สมาธิ และปัญญา
ขอบคุณสถานที่
ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
36 ถ. ราษฎร์อุทิศ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่
โทร. 053-294-656 www.siripanna.com
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: มิสเตอร์แบล็ก

ล้างรถวันฝนพร�ำ...เรื่องจ�ำเป็น
“เพิ่งล้างรถมาทีไร ฝนตกทุกที...”
เชือ่ ว่าหลายคนคงเคยรูส้ กึ แบบนี้ หรือได้ยนิ ประโยคนีบ้ อ่ ยๆ จากเพือ่ นฝูงใกล้ตวั โดย
เฉพาะในฤดูฝนทีฝ่ นตกปรอยๆ ไม่เลือกเวลา บางวันก็กระหน�ำ่ จนถนนหนทางน�ำ้ เอ่อนอง
รถเลอะเปรอะไปทั้งคัน หลายคนเลยเลือกที่นานๆ จะล้างรถสักหน เพราะไม่รู้จะล้างไป
ท�ำไม เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนก็เทอีก
จริงๆ แล้วหน้าฝนที่ฝนตกบ่อยๆ กลับเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของรถควรหมั่นดูแล ล้างรถ
ทัง้ เข้าคาร์แคร์หรือล้างรถด้วยตัวเองให้มากกว่าการใช้รถในช่วงเวลาอืน่ ทีฝ่ นไม่ตก เหตุผล
คือฝนทีต่ กลงมาโดยเฉพาะช่วงตกใหม่ๆ และยิง่ ถ้าเป็นรถในเมืองทีม่ กี ารจราจรหนาแน่น
ฝนที่ตกลงมาจะผ่านมลพิษในอากาศ ซึ่งมีทั้งฝุ่นควัน มลภาวะจากท่อไอเสียรถยนต์
คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ฝนเมือ่ ท�ำปฏิกริ ยิ ากับสาร
เหล่านีจ้ ะมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ หรือเรียกกันว่าฝนกรด ทีพ่ ร้อมจะกร่อนท�ำลายสีรถยนต์
คันโปรดของคุณ เท่านั้นไม่พอ ฝนกรดเหล่านี้ไม่ได้ตกลงมาโดนรถเราแบบธรรมดา แต่
ยังสาดกระเซ็นมาจากล้อรถยนต์คันอื่นอย่างแรง อาจพาเศษกรวด หิน ดินทรายมาด้วย
ยิ่งเพิ่มโอกาสท�ำความเสียหายกับสีรถยนต์ได้มากขึ้น
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รถฉัน...หลังวสันต์ฉ�่ำเย็น
เพื่อถนอมสีรถให้อยู่ทนนาน ลดการกัดกร่อนจากน�้ำฝน
และปัจจัยอื่นๆ ในหน้าฝนให้น้อยที่สุด ขอแนะน�ำดังนี้
1. ช่วงหน้าฝนควรหมัน่ น�ำรถเข้าล้างในคาร์แคร์ให้บอ่ ยขึน้ กว่า
ช่วงอืน่ โดยเฉพาะหากฝนตกติดๆ กันหลายวัน หากมีเวลา
สุดสัปดาห์ควรหาเวลาล้างคราบฝนให้หมดจด ใครชอบ
ล้างเองก็ไม่ว่ากัน แต่ข้อส�ำคัญไม่ว่าจะล้างเองหรือล้างกับ
คาร์แคร์ควรเคลือบสีรถอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพราะจะ
ท�ำให้ผวิ นอกสุดลืน่ น�ำ้ ฝนหรือน�ำ้ อืน่ ๆ เกาะผิวรถได้นอ้ ยลง
ลดการกัดกร่อนสีรถ
2. แม้เคลือบสีรถแล้วน�้ำจะเกาะได้น้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม
หลังรถถูกฝนในแต่ละวันควรใช้น�้ำเปล่าฉีดให้ทั่วรถเพื่อ
ชะล้างคราบน�ำ้ ฝนและสิง่ สกปรกไม่ให้ตกค้างบนรถนานซึง่
จะท�ำให้ก�ำจัดออกได้ยากและท�ำอันตรายสีรถมากขึ้น หลัง
ฉีดล้างแล้วใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าชามัวร์เช็ดให้แห้ง

3. ไม่ควรน�ำผ้าแห้งมาเช็ดคราบน�ำ้ ฝนออก เพราะเศษฝุน่ หิน
ดินทรายเล็กๆ อาจฝังในผ้าและขูดสีรถได้
4. ควรเลี่ยงการจอดรถใต้ร่มเงาไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ที่มี
ยาง เช่น ต้นมะม่วง ต้นลีลาวดี และไม้ดอกอีกหลายชนิด
เพราะยางจากดอก ผล กิง่ หรือเกสรอาจร่วงหล่นและเกาะ
ติดแน่นบนรถได้ ข้อนี้จริงๆ ควรเลี่ยงในทุกฤดู แต่ฤดูฝน
ยิ่งควรระวังการจอดใกล้ต้นไม้ใหญ่เป็นพิเศษ ไม้บางชนิด
กิ่งเปราะ หักง่าย อาจร่วงลงมาบนรถ มีโอกาสท�ำให้เกิด
ริ้วรอยบนรถมากขึ้น
5. หากฝนตกตอนเช้า ระหว่างวันมีแดดออก ควรเลี่ยงการน�ำ
รถจอดกลางแดด เพราะจะท�ำให้คราบน�้ำฝนแห้งและเกิด
เป็นคราบน�้ำก�ำจัดได้ยาก
6. หากจ�ำเป็นต้องจอดกลางแจ้ง ไม่มีที่ก�ำบัง ควรใช้ผ้าคลุม
ปิดรถไว้เพื่อป้องกันการถูกฝน
7. หากฝนตกหนักถึงขั้นต้องขับรถลุยน�้ำ เมื่อใช้งานเสร็จควร
เปิดฝากระโปรงรถ ตรวจสอบตัวกรองอากาศ เพราะอาจมี
เศษต่างๆ ที่มาพร้อมกับน�้ำฝน และควรเปิดตรวจดูน�้ำมัน
เครือ่ งว่ามีนำ�้ เข้ามาผสมหรือไม่ หากพบความผิดปกติ ควร
น�ำรถเข้าไปตรวจละเอียดอีกครั้งที่ศูนย์บริการ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายกับเครื่องยนต์
หากเจ้าของรถระวังและหมั่นดูแลรักษารถยนต์ในหน้าฝน
ตามค�ำแนะน�ำข้างต้น รถคันโปรดของคุณจะประหยัดค่าใช้จา่ ย
ที่ไม่จ�ำเป็นในการซ่อมสี ขัดสีตัวถังรถก่อนเวลาอันควร
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Chill Out

: Eattaku

จากโรงรถเก่ า สู ่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ของวินเทจ “บ้านบางเขน”
หากคุ ณ เป็ น หนึ่ ง คนที่ ห ลงใหลในความคลาสสิ ก ของ
ของเก่า ของวินเทจ เชื่อได้เลยว่า “บ้านบางเขน” จะท�ำให้
เวลาแห่งความสุขในสุดสัปดาห์หมดไปอย่างรวดเร็ว เหตุก็
ด้วยบ้านไม้เก่ากลางกรุงแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่ตั้งของคาเฟ่
หรือร้านอาหารเท่านั้น แต่บ้านบางเขนยังเป็นดั่งพิพิธภัณฑ์
มีชีวิต ที่ช่วยชุบชีวิตให้ข้าวของที่ถูกเรียกว่าตกยุคกลับมามี
ชีวิตชีวาได้อีกครั้ง
แม้ไม่ใช่พพิ ธิ ภัณฑ์อย่างเป็นทางการ แต่หลายต่อหลายคนก็
ยกให้อาณาจักรของเก่า “บ้านบางเขน” เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทเี่ ต็มไป
ด้วยเรื่องราวแห่งอดีต โดยกลุ่มอาคารของบ้านบางเขนทั้งหมด
นัน้ มีลกั ษณะเป็นบ้านไม้เก่า ด้านหน้าจัดเป็นฟูด้ เซ็นเตอร์ให้คน
ทีผ่ า่ นไปมาและมีเวลาไม่มากนักได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศ
ห้องแถวไม้ในอดีตของไทย ถัดเข้ามาด้านในจึงเป็นส่วนของ
พิพิธภัณฑ์สารพัดของสะสมที่เปิดบริการให้เข้าชมได้ตลอด
24 ชั่วโมง
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ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือการน�ำไลฟ์สไตล์เข้า
มาผสมผสาน โดยมีทั้งมุมถ่ายรูป มุมความรู้ ห้องสมุด ชมรม
พระเครื่อง และคาเฟ่สุดชิกผสมผสานกันอย่างไม่น่าเบื่อและ
สามารถจับต้องข้าวของในพิพิธภัณฑ์ได้ทุกชิ้น โดยไฮไลต์ของ
ที่นี่อยู่ที่โรงรถขนาดใหญ่ตกแต่งดิบๆ ด้วยอิฐบล็อก ปูนเปลือย
และเปิดเพดานโล่งสไตล์ลอฟต์ผสมไปกับงานกราฟฟิตี้
ในส่วนของโรงรถนี้ถูกจัดสรรให้เป็นส่วนของร้านอาหาร
และคาเฟ่ เสิร์ฟเค้ก บิงซู เครื่องดื่มแฟนซีต่างๆ พร้อมเก้าอี้นั่ง
หลายมุมหลากบรรยากาศ โดยทุกมุมล้วนตกแต่งด้วยรถเก่า
อุปกรณ์ซ่อมรถ ถังน�้ำมัน แผ่นป้ายปั๊มน�้ำมัน รวมทั้งโมเดลรถ
และการ์ตูนรุ่นเก่า ดูแล้วก็ชวนให้นึกถึงโรงรถในภาพยนตร์
อเมริกันสมัยยุค 90 อย่างไรอย่างนั้น ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนที่
เข้ามานั่ง สามารถหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งขึ้นไปนั่งเท่ๆ
ถ่ายรูปคู่กับรถคันโปรดได้อย่างไม่มีหวง เช่นเดียวกับในสวน
ด้านนอกทีม่ รี ถคลาสสิกทัง้ กระบะและสปอร์ตจอดให้ได้ถา่ ยรูป
อยู่กลางลาน ซึ่งโอบล้อมด้วยบ้านไม้เก่าอีกเช่นกัน
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หากคุณเป็นคนรักรถและนิยมชมชอบในของเก่า ห้ามพลาด
กับลิสต์สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีเ่ ต็มไปด้วยหลากเรือ่ งราวเกีย่ วกับรถ
ครบตั้งแต่จักรยาน รถคลาสสิก รวมไปถึงรถวินเทจหาชมยาก
จากต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์เจษฎา เทคนิค มิวเซียม

นอกจากโรงรถที่ เ ป็ น ไฮไลต์ แ ล้ ว ที่ นี่ ยั ง ได้ จ� ำ ลองเอา
บรรยากาศของชุมชนเก่าขึ้นมา ทั้งร้านขายยาโบราณ ร้าน
ขายของช�ำที่เต็มไปด้วยสินค้ายอดนิยมในยุค 90 ร้านตัดผม
ท่านชายที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ตัดผมแบบเก่า นอกจากนี้ยังมี
ห้ อ งเรี ย นแบบกระดานด� ำ พร้ อ มโต๊ ะ นั ก เรี ย นท� ำ จากไม้ สุ ด
คลาสสิก ไม่เพียงเท่านั้น ที่นี่ยังมีชมรมพระเครื่องขนาดย่อม
และห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เงียบสงบให้ได้นั่งอ่านหนังสือและ
ท�ำงานได้ตลอดทั้งวัน
อีกมุมทีจ่ ะพลาดไม่ได้ในบ้านบางเขนก็คอื ห้องพ่อหลวง จัด
แสดงภาพถ่าย งานประติมากรรม และเหรียญทีร่ ะลึกต่างๆ ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ซึง่ ในส่วนของ
งานประติมากรรมนั้นต้องบอกเลยว่าที่นี่มีงานประติมากรรม
รูปพระองค์ท่านในพระราชอิริยาบถที่แปลกตาและไม่เคยเห็น
มาก่อนให้ชมอยู่นับสิบชิ้นงาน
ไม่เพียงแต่ของสะสมที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองไทยใน
อดีต ที่นี่ยังมีบ้านโค้ก รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น�้ำ
อัดลมที่มีโลโก้สีแดงเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นขวดโค้กรุ่น
ลิมิเต็ดเอดิชั่นจากทั่วโลก ตุ๊กตา แก้ว ของพรีเมียม และที่มี
มากเห็นจะเป็นโมเดลรถส่งโค้กที่มีตั้งแต่จักรยาน รถยนต์ รถ
บรรทุก ไปจนถึงรถไฟ ซึง่ ใครทีช่ อบโมเดลรถเก๋ๆ ทีม่ มุ ขายของ
ที่ระลึก ได้จัดโมเดลรถวินเทจ พร้อมของตกแต่งบ้านกระจุก
กระจิกสไตล์วินเทจให้ได้เลือกช็อปปิ้งกลับไประลึกถึงบ้านเก่า
ที่ชื่อบ้านบางเขนแห่งนี้ด้วยเช่นกัน
•
•
•
•

How to go
ถนนพหลโยธิน (ตรงข้าม ราบ. 11) กรุงเทพฯ
เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ค่าเข้าชม 20 บาท
https://www.facebook.com/baanbangkhen

พิพธิ ภัณฑ์สว่ นตัวของคุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ทีเ่ ต็มไปด้วย
รถเก่า รถคลาสสิกมากที่สุดในเมืองไทย ที่นี่มีตั้งแต่รถยนต์รุ่น
เล็กประเภทไมโครคาร์ รถเมล์ของอังกฤษ รถดับเพลิง รถบัส
จากยุโรป รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ไปจนถึงเรือด�ำน�้ำ เรือ
กู้ภัย และชิ้นใหญ่สุดคือเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ (www.jesa
datechnikmuseum.com)

บ้านจักรยาน

ทุกพื้นที่ในบ้านไม้เก่าของคุณทวีไทย บริบูรณ์ วัย 70 ปี
หลังนี้เต็มไปด้วยรถจักรยานสองล้อถีบรุ่นเก่าแก่และของเก่า
ที่คุณทวีไทยสะสมมานับพันชิ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์จักรยาน
นั้นที่นี่มีให้เลือกชมอย่างเพลิดเพลิน จักรยานบางคันอายุร่วม
ร้อยปี บางคันใช้ส�ำหรับขนส่งสินค้า และเกือบทุกคันยังคง
ใช้งานได้จริง (www.facebook.com/bicyclehouse)

The Space Museum and Café

ทราบหรือไม่วา่ ชัน้ ใต้ดนิ ของเอาท์เล็ต Fly Now สาขาหัวหิน
ได้ซอ่ นพิพธิ ภัณฑ์รถคลาสสิกทีโ่ มเดิรน์ ทีส่ ดุ ในไทยไว้ทา่ มกลาง
บรรยากาศสไตล์ลอฟต์ทมี่ กี ารจัดแสงไฟอย่างดีมาก โดยโรงรถ
สุดหรูที่นี่มีการจัดผสมผสานไว้กับงานศิลปะ ให้บรรยากาศ
เหมือนเดินเข้าไปในแกลเลอรีอย่างไรอย่างนั้น
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B est of the Month

: Marine Master

หรูหราแต่ทรงพลัง

“BMW M760Li xDrive Model V12 Excellence”
ใครที่เคยคิดว่ารถเก๋งขนาดใหญ่จะเน้นแต่ความหรูหรา อาจต้องเปลี่ยน
ความคิดใหม่ เมือ่ BMW ได้เผยโฉม M760Li xDrive Model V12 Excellence
ทีน่ อกจากความหรูหราแล้ว ยังมาพร้อมสมรรถนะการขับเคลือ่ นของเครือ่ งยนต์
เทอร์โบเบนซินบล็อกใหม่ในแบบวี 12 ทีร่ ดี ก�ำลังออกมาได้มากกว่า 600 แรงม้า
ไฮไลต์เด่นของรถยนต์สุดหรูรุ่นนี้คือขุมพลังใหม่ล่าสุด M Performance
TwinPower Turbo เครื่องยนต์ 12 สูบ เครื่องยนต์ V12 ภายใต้ตราประทับ
“M Performance” มีปริมาตรกระบอกสูบขนาด 6.6 ลิตร ให้ก�ำลังสูงสุด
448 กิโลวัตต์ หรือ 610 แรงม้า ที่ 5,500-6,500 รอบต่อนาที พร้อมแรงบิด
สูงสุด 800 นิวตันเมตรที่ 1,550-5,000 รอบต่อนาที มีอัตราสิ้นเปลืองน�้ำมัน
เชื้อเพลิงรวมอยู่ที่ 8.2 กิโลเมตรต่อลิตร และอัตราการปล่อย CO2 รวมที่
291 กรัมต่อกิโลเมตร
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ขับขี่มั่นใจในทุกสภาพพื้นผิวถนนและทุกโค้งด้วยระบบขับ
เคลื่อน 4 ล้อแบบ xDrive ที่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับการใช้
งานที่เน้นทั้งสมรรถนะ เน้นความปลอดภัย ขณะเดียวกันก็
ให้ความนุ่มนวลระหว่างการเดินทาง ให้อัตราเร่งจาก 0-100
กิโลเมตรภายในเวลาเพียง 3.7 วินาที จ�ำกัดความเร็วสูงสุด
ที่ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ่ายทอดพลังงานผ่านระบบเกียร์
8 สปีด Steptronic Sport ซึ่งปรับแต่งตามคุณลักษณะของ
เครื่องยนต์ V12 โดยเฉพาะ
นอกจากนั้นยังเพิ่มความสบายในการขับขี่ด้วยระบบกัน
สะเทือนนวัตกรรม Executive Drive Pro ระบบการรักษา
เสถียรภาพรถแบบ Active Roll ที่ช่วยลดการสะเทือนของ
ตัวรถให้น้อยที่สุด ชุดเบรก M Sport ใหม่ที่มากับคาลิปเปอร์
สีน�้ำเงินเมทัลลิกติดตราอักษร M ภายใต้ล้ออัลลอย W-Spoke
ขนาด 20 นิ้ว

แน่นอนว่าไม่ได้เด่นแค่พลังขับเคลือ่ นเพียงอย่างเดียว แต่รปู
ลักษณ์ภายนอกทีส่ วยหรู แถบโครเมียมพาดยาวตลอดช่วงหน้า
กว้างของช่องดักอากาศ ในขณะที่กระจังหน้าสีเงินมาพร้อมกับ
แถบโครเมียมและล้อมกรอบด้วยโครเมียมสีสว่าง รายละเอียด
ต่างๆ รอบตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียมสีสว่างเช่นเดียวกัน พร้อม
ติดตรา “V12” ที่ขอบฝากระโปรงท้าย
เบาะนั่งโดยสารคู่หน้าสามารถปรับเอนด้วยไฟฟ้าและมี
ฟังก์ชนั จดจ�ำต�ำแหน่งของผูน้ งั่ มีพรมแบบหนานุม่ พิเศษส�ำหรับ
ผู้โดยสารด้านหลัง เบาะบริเวณด้านข้างที่นั่ง พนักพิงศีรษะ
ประตูด้านในรถ และที่วางแขนตรงกลางและด้านข้างหุ้มด้วย
หนังแกะ ติดตั้งหน้าจอ iDrive รองรับการสั่งงานด้วยการ
เคลื่อนไหว พร้อมตัวยึดโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชันชาร์จไร้สาย
ในตัว เปิดตัวด้วยราคา 12,499,000 ล้านบาท
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ชิลล์นอกชายคา

กับม้านั่งสนาม Artcore

แต่งบ้านให้เก๋ดว้ ย “ม้านัง่ สนาม Artcore” ทีผ่ สานทัง้ ความผ่อนคลายและรายละเอียด
ของงานดีไซน์ทเี่ รียบง่ายแบบมินมิ อลไว้ดว้ ยกัน สามารถปรับให้เข้าได้กบั ทุกมุมโปรดของ
คุณไม่ว่าจะเป็นสวนข้างบ้านหรือพื้นที่จ�ำกัดบนระเบียงคอนโด โดย Artcore มีให้เลือก
3 สี 3 สไตล์ ได้แก่ ด�ำ แดง และเหลือง ทั้งเก๋และแฝงฟังก์ชันครบครัน สามารถซื้อ
ได้ที่ “โฮมโปร” ทุกสาขาทั่วประเทศ

เทคโนโลยีความเย็นจากธรรมชาติ
Panasonic Sky Series & Aero Series

ช่วงนี้อากาศบ้านเราช่างร้อนอบอ้าว เครื่องปรับอากาศจึง
กลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นของทุกครัวเรือน แต่บางครั้งเครื่องปรับ
อากาศก็ให้อุณหภูมิที่เย็นเยือกเกินไปจนท�ำให้รู้สึกไม่สบายตัว
พานาโซนิคได้ค�ำนึงถึงปัญหาเหล่านั้นด้วยการเรียนรู้หลักการ
กระจายความเย็นตามธรรมชาติมาพัฒนาเป็น เครือ่ งปรับอากาศ
Sky Series และ Aero Series
ส� ำ หรั บ Sky Series เป็ น เทคโนโลยี ที่ เ ลี ย นแบบการ
กระจายความเย็นของถ�้ำ โดยออกแบบให้มีช่องปล่อยลมเย็น
ด้านบนตัวเครื่อง กระแสลมจึงถูกปล่อยออกมาในลักษณะ

ฉีกกฎดีไซน์ไร้กรอบ

Radiant Cooling กระจายความเย็นจากบนเพดานสู่ผนังและ
พืน้ ห้อง ลดความร้อนทีส่ ะสมมาทัง้ วันได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ ยังให้
ลมเย็นไม่สัมผัสถูกตัวคนโดยตรงจนรู้สึกหนาวเกินไป
ส่วน Aero Series ถือเป็นครัง้ แรกของนวัตกรรมเครือ่ งปรับ
อากาศทีเ่ ลียนแบบการกระจายความเย็นบนภูเขา โดยปล่อยลม
เย็นในลักษณะ Shower Cooling ด้วยช่องลมทีม่ กี ารท�ำงานของ
บานสวิงคูอ่ สิ ระ กระแสลมพุง่ ตรงไปยังเพดานและผนังห้องแล้ว
ค่อยกระจายความเย็นลงสูด่ า้ นล่าง กลายเป็นความเย็นทีส่ บาย
และผ่อนคลายเหมือนดั่งลมเย็นของธรรมชาติ

Samsung Galaxy S8

Samsung ฉีกกฎข้อจ�ำกัดเดิมๆ ของสมาร์ตโฟนอีกครั้ง ด้วยโฉมใหม่ Galaxy S8 ที่มาพร้อม
การออกแบบตัวเครื่องไร้กรอบและไร้ปุ่มโฮม เพื่อให้ผู้ใช้ได้เต็มอิ่มกับภาพบนจอสมาร์ตโฟนแบบ
เต็มตา จอภาพมี 2 ขนาด คือ Galaxy S8 ขนาด 5.8 นิ้วและ Galaxy S8 Plus ขนาด 6.2 นิ้ว
พร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือ ระบบสแกนม่านตา และระบบตรวจจับใบหน้าผู้ใช้ อีกทั้งสามารถ
เลือกรูปแบบการตรวจสอบตัวตนได้ตามความต้องการ
พิเศษกับกล้องประสิทธิภาพสูง กล้องหน้าความละเอียด 8MP กล้องหลัง Dual Pixel ความ
ละเอียด 12MP รองรับ Gigabit LTE และ Gigabit Wi-Fi สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ได้
รวดเร็วขึน้ กว่ารุน่ ก่อน 20% อีกทัง้ ยังเป็นสมาร์ตโฟนรายแรกของโลกทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก UHD
Alliance ซึ่งมาพร้อมการแสดงผลแบบ MOBILE HDR PREMIUM™ ชิปเซต Exynos 8895
แบบ Octa-Core Processor ความเร็ว 2.3 GHz ความจุภายใน 64 GB รองรับหน่วยความจ�ำ
ภายนอกผ่านการ์ด microSD สูงสุด 256 GB ส�ำหรับราคาอยู่ที่ 27,900 บาทส�ำหรับ Galaxy
S8 และ 30,900 บาทส�ำหรับ Galaxy S8+
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“Bluetooth Car Kit”

ตอบโจทย์ทุกความบันเทิงของรถเก่า
ส�ำหรับรถยนต์รุ่นที่ผลิตก่อนปี ค.ศ. 2000 นั้นมีปัญหาหนึ่งที่เจ้าของรถ
ต้องพบ คือ ระบบภายในรถไม่สมั พันธ์กบั เทคโนโลยีทกี่ า้ วไปอย่างรวดเร็ว โดย
เฉพาะระบบความบันเทิงภายในรถที่กลายมาเป็นปัญหาที่สร้างความหงุดหงิด
ใจให้หลายคน เพราะรถเก่ายังใช้ดีซื่อสัตย์ ไยจะต้องเปลี่ยนคันใหม่เพราะแค่
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ครั้นจะใช้ชีวิตหลายชั่วโมงบนรถโดยไร้สิ่งบันเทิงใดๆ ก็
ไม่ใช่เรื่องสนุก นี่จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ผลิตแกดเจ็ตหลายค่ายน�ำเสนอโซลูชั่น
ใหม่ที่สามารถปรับระบบภายในรถยนต์รุ่นเดอะให้เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีใน
ยุคปัจจุบันได้อย่างชุด Bluetooth Car Kit คือความพยายามหนึ่งที่จะออกมา
จับตลาดผู้ยังรักรถรุ่นเก่า
Bluetooth Car Kit นั้นตัวเครื่องจะต้องเสียบเข้ากับช่องส�ำหรับจุดบุหรี่ ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์พนื้ ฐานทีร่ ถยนต์เกือบทัง้ หมดไม่วา่ จะรุน่ เก่าหรือใหม่ตอ้ งมี จากนัน้
เพียงปล่อยสัญญาณบลูทธู เชือ่ มกันระหว่างอุปกรณ์กบั ชุดคิต คราวนีร้ ถยนต์ก็
สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนและแท็บเลตได้ ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อ
อย่างไรก็ตามก่อนซื้อคุณควรท�ำความเข้าใจและรู้จักกับเจ้าอุปกรณ์ชุดนี้เสียก่อน เช่นเดียวกับ
ส�ำรวจว่ารถยนต์ของคุณมีอะไรอยู่บ้าง เพราะบางรุ่นบางแบบจะท�ำการส่งสัญญาณเสียงเข้าไปที่
เครื่องเสียงรถยนต์ทางช่อง AUX เพื่อใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับสายโทรศัพท์หรือเล่นเพลง
และหนังจากมือถือ แต่ข้อจ�ำกัดของอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็คือเครื่องเสียงของเราจะต้องมี
ช่อง AUX ซึ่งในรถยนต์บางรุ่นไม่มี
ขณะที่บางรุ่นก็จะเป็นการส่งสัญญาณเข้าสู่ระบบเครื่องเสียงของตัวรถและใช้คลื่นความถี่ของ
วิทยุในการกระจายเสียงออกมา โดยสามารถเลือกความถี่ FM 87.5-108 MHz ได้ตามต้องการ
(แนะน�ำให้ใช้ความถี่ 108 MHz เสียงจะคมชัดมากที่สุด) และเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ก็จะ
สามารถใช้ฟังก์ชัน Hand Free รับสายโทรศัพท์ได้โดยตรง
ในปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาไม่แพงอย่างที่คิดและอยู่ในระดับหลักร้อยกลางๆ ไปจนถึง
พันต้นๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ลูกเล่นของตัวอุปกรณ์ และการให้บริการของผู้จ�ำหน่ายหรือผู้น�ำเข้า

29

Krungsri Auto Movement
กรุงศรี ออโต้ น้อมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน) พร้อมผู้บริหารกรุงศรี ออโต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระทีน่ งั่
ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

อาสาสมัครกรุงศรี ออโต้
ร่วมสร้าง ซ่อม เสริม ห้องสมุดให้น้อง

เมือ่ การศึกษาคือรากฐานส�ำคัญทีจ่ ะสร้างอนาคตแก่เยาวชนไทย กรุงศรี ออโต้
จึงได้ผนึกก�ำลังพันธมิตรทั้งพนักงานจิตอาสา และเครือข่ายดีลเลอร์ ร่วมกัน
เดินหน้าท�ำกิจกรรม “สร้าง-ซ่อม-เสริม” ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ เพื่อปรับปรุง
ห้องสมุดตามโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล 12 แห่ง ตลอดปี 2560-2561 โดย
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ได้น�ำทัพ
จิตอาสากรุงศรี ออโต้ สาขาบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงไปปรับปรุงห้องสมุด
แห่งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านเสลา อ�ำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงการ “ห้อง
สมุดกรุงศรี ออโต้” ถือเป็นหนึง่ ในกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กรุงศรี ออโต้ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในพื้นที่
ห่างไกล โดยริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันได้ส่งมอบห้องสมุดกรุงศรี ออโต้
ไปแล้วทั้งสิ้น 13 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และมีแผนจะด�ำเนินการปรับปรุง
ห้องสมุดในโครงการจ�ำนวน 6 แห่งภายในปีนี้

เปิดการเรียนรู้ในโลกเงียบ
ผ่านเรื่องเงิน เรียนง่าย

คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจ
สินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำ กัด (มหาชน)
พร้อมด้วยคุณสิริพร ศุภรัชตการ ประธานคณะกรรมการ
อาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ปี 2560 น�ำทีมผู้บริหารและอาสา
สมัครจากกรุงศรี ออโต้ ร่วมจัดกิจกรรม กรุงศรีรอบรูเ้ รือ่ งเงิน
“เรื่องเงิน เรียนง่าย” มุ่งเน้นการวางรากฐานด้านการเงินและ
การออมให้กับน้องๆ นักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา
โดยขยายโอกาสการเรียนรูก้ บั น้องๆ ผูม้ คี วามบกพร่องทางการ
ได้ยิน ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เป็นแห่งแรก ก่อนที่
จะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนที่สอนผู้บกพร่องทางการได้ยินใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วไทยตลอดปี 2560
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กรุงศรี ออโต้

สาขาธุรกิจยานยนต์
ทั่วประเทศ
ภาค 1

โคราช
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
ปากช่อง
ยโสธร
ภาค 2

หาดใหญ่
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ตรัง
ภูเก็ต
กระบี่
ภาค 3

ชลบุรี
ระยอง
สระบุรี
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี
ภาค 4

เชียงใหม่
นครสวรรค์
พิษณุโลก
ล�ำปาง
เชียงราย
ก�ำแพงเพชร
ภาค 5

ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
อุดรธานี
สกลนคร
เพชรบูรณ์
หนองคาย
มุกดาหาร
ภาค 6

ชุมพร
นครปฐม
อยุธยา
ปราณบุรี
กาญจนบุรี
กรุงเทพฯ

นนทบุรี
หลักสี่
เยาวราช
บางแค
บางนา

บิ๊กซี บางนา
บางใหญ่
รามอินทรา

440/12-14 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-426-400 แฟกซ์ 044-426-499
941/24-25 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-477-477 แฟกซ์ 045-477-400-1
276/14 หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-614-744 แฟกซ์ 045-614-750
966/9 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-515-511 แฟกซ์ 044-515-650
680 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร.044-316-812, 044-316-815 แฟกซ์ 044-316-814
109 ถ.อุทัยรามฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร. 045-712-319 แฟกซ์ 045-712-320
59/25, 27 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-222-400 แฟกซ์ 074-222-400 ต่อ 118
141/89-90 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-916-400 แฟกซ์ 077-916-499
44 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-305-400 แฟกซ์ 075-305-499
117/8-9 หมู่ที่ 2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075-201-400 แฟกซ์ 075-201-499
58/10-11 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพิ่มสินธานี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076-361-400 แฟกซ์ 076-361-402, 076-361-499
235/7-8 หมู่ที่ 11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 075-650-777 แฟกซ์ 075-650-780
51/11-12 หมู่ที่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038-103-400 แฟกซ์ 038-103-499
002/2-3 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 038-997-400 แฟกซ์ 038-997-499
88/12-13 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 036-3343-400 แฟกซ์ 036-343-499
47/1 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. 037-215-355 แฟกซ์ 037-215-360
5/1 ถ.เปรมประชา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-513-219 แฟกซ์ 038-513-218
181 ถ.ขวาง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 039-322-161 แฟกซ์ 039-322-160
160/1 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-107-400 แฟกซ์ 053-107-499
1311/22 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-219-600 แฟกซ์ 056-219-699
729/22-23 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-909-400 แฟกซ์ 055-909-499
363, 365 ถ.ไฮเวย์ ล�ำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52100 โทร. 054-237-800 แฟกซ์ 054-237-899
111/16-17 หมู่ที่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-153-388 แฟกซ์ 053-153-390
512, 514 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000 โทร. 055-237-800 แฟกซ์ 055-237-899
272/18-19 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-209-400 แฟกซ์ 043-209-499
49/6-7 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-619-400 แฟกซ์ 043-619-499
119/11-12 หมู่ที่ 14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042-215-400 แฟกซ์ 042-215-499
390/15-16 หมู่ที่ 11 ถ.สกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 042-700-200แฟกซ์ 042-700-219
3/21 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 โทร. 056-713-155แฟกซ์ 056-713-166
038/2 หมู่ที่ 6 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร. 042-042-411-946-7, 042-411-949 แฟกซ์ 042-411-948
12 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 042-614-315 แฟกซ์ 042-614-312
55/11 หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร. 077-529-400 แฟกซ์ 077-529-499
511 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 034-245-400 แฟกซ์ 034-245-499
257/3 หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000 โทร. 035-735-400 แฟกซ์ 035-735-499
502/14-15 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร. 032-825-515 แฟกซ์ 032-825-520
974/184 หมู่ที่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจบุรี 71110 โทร.034-613-054-9 แฟกซ์ 034-613-060
74/35 หมู่ที่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-762-4224 แฟกซ์ 02-962-6691
76/56 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-762-4225 แฟกซ์ 02-970-1749
23/34-35 ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02-232-2999 แฟกซ์ 02-236-3132-3
8/28-29 หมู่ที่ 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-803-8000 แฟกซ์ 02-803-7813
อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 ถ.บางนาตราด กิโลเมตรที่ 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-777-3555 แฟกซ์ 02-777-3783
2CR 210 111 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-744-0515, 02-744-0305 แฟกซ์ 02-744-0516
80/149 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร. 02-595-0390 แฟกซ์ 02-595-0459
673/1 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-918-0133-5 แฟกซ์ 02-918-0260-1

เจ้าของ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
โทร. 02-708-8130-3 อีเมล : krungsriauto@krungsri.com
ร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาและศิลปกรรมโดย

บริษัท เปเปอร์คอรัส จ�ำกัด โทร. 08-1513-4971, 08-1919-5315 อีเมล : paperchorus@hotmail.com

krungsriauto.com

